
Financial knowledge and skills of young
future economists in 4V Countries”

Regulamin Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych

§1 Informacje ogólne
 

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  konkursu  na  temat  Rynków
Finansowych, zwanego dalej „konkursem”.

2. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych jest Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach.

3. Partnerami konkursu są:  Uniwersytet J. E. Purkyně w Ústí nad Labem (The University of J. E. Purkyně in
Ústí nad Labem),   Uniwersytet  Ekonomiczny  w  Bratysławie  (University  of  Economics 
in Bratislava), Uniwersytet Zachodniowęgierski w Sopron (University of West Hungary).

4. Celem  konkursu  jest  promocja  edukacji  finansowej  w  obszarze  oszczędzania
i inwestowania wśród młodzieży studiującej kierunki ekonomiczne.

5. Do konkursu mogą przystąpić studenci następujących uczelni: Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach  (University  of  Economics  in
Katowice), Uniwersytetu J. E. Purkyně w Ústí nad Labem (The University of J. E. Purkyně in
Ústí nad Labem),   Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Bratysławie  (University  of  Economics in
Bratislava).  Uniwersytetu Zachodniowęgierskiego w Sopron (University of West Hungary).

6. Konkurs organizowany jest w ramach projektu “Financial knowledge and skills of young
future  economists  in  4V  Countries”,  który  jest  finansowany  przez  Miedzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki. http://visegradfund.org

7. Etap I eliminacyjny (etap krajowy) przeprowadzony jest na poszczególnych uczelniach: Uniwersytecie  Ekonomicznym  w  Katowicach  (University  of  Economics  in
Katowice), Uniwersytecie  J.  E.  Purkyně w  Ústí  nad  Labem (The  University  of  J.  E.
Purkyně in Ústí nad Labem),   Uniwersytecie  Ekonomicznym  w  Bratysławie  (University  of  Economics in
Bratislava), Uniwersytecie Zachodniowęgierskim w Sopron (University of West Hungary).

8. Finał Konkursu obędzie się 24.11.2015 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
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§2  Organizacja konkursu
1. Uczestnikami  konkursu  są  osoby  z  każdej  z  uczelni  biorącej  udział  w  Projekcie,

posiadające status studenta.
2. Rejestracja  uczestników  odbędzie  się  na  poszczególnych  uniwersytetach,  zgodnie

z informacją podaną na stronach www każdej z uczelni: Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach  (University  of  Economics  in
Katowice), Uniwersytetu J. E. Purkyně w Ústí nad Labem (The University of J. E. Purkyně in
Ústí nad Labem),   Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Bratysławie  (University  of  Economics in
Bratislava), Uniwersytetu Zachodniowęgierskiego w Sopron (University of West Hungary).

3. Konkurs ma formę testu z zadaniami, weryfikującymi wiedzę finansową  i umiejętności
finansowe głównie z zakresu znajomości podstaw rynków finansowych, 

4. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, zobowiązani są zapoznać się z niniejszym
regulaminem. Przystąpienie do konkursu uznaje się za akceptację niniejszego regulaminu
przez uczestnika konkursu.  

5. Rozstrzygnięcie  I  etapu  konkursu  nastąpi  na  poszczególnych  uczelniach  do  dnia
01.11.2015.  W  wyniku  tego  procesu  wyłonionych  zostanie  po  5  finalistów  etapu
krajowego z każdego Uniwersytetu.

6. Rozstrzygnięcie finału konkursu  nastąpi 24.11.2015 na Uniwersytecie  Ekonomicznym
w Katowicach.

§3 Zasady przyznawania nagród
1. Komisja  Konkursowa  finału  konkursu  składać  się  będzie  z  przedstawicieli  Partnerów

konkursu i organizatora tj. Uniwersytetu Ekonomicznego              w Katowicach.
2. Testy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie ustalonej

przez Komisję punktacji.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
4. Wszyscy  uczestnicy  konkursu,  zarówno  poziomu  krajowego  jak  i  finału  otrzymają

świadectwa uczestnictwa w konkursie.
5. Lista  zwycięzców  etapu  krajowego  konkursu  zostanie  opublikowana  na  stronie

internetowej danej uczelni.
6. Lista  zwycięzców  finału  konkursu  zostanie  opublikowana  na  stronie  każdej

z uczestniczących w konkursie uczelni oraz na stronie projektu.
7. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  uczestników  na

opublikowanie ich danych osobowych-  w mediach, na stronach internetowych oraz na
kanałach społecznościowych Organizatora i Partnerów.

8. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa otrzymania nagrody na osobę trzecią.
9. Konkurs przeprowadzony zostanie w postaci testu złożonego z 20 pytań teoretycznych i

zadań. Każde pytanie zawiera 4 możliwe odpowiedzi, przy czym co najmniej jedna jest
prawidłowa. W przypadku zadań- istnieje tylko jedno prawidłowe rozwiązanie.

10. Test rozwiązywany jest indywidualnie.
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§4 Informacja o nagrodach
1. Za I miejsce w finale konkursu zwycięzca otrzyma 150 EUR
2. Za II miejsce w finale konkursu zwycięzca otrzyma 100 EUR
3. Za III miejsce w finale konkursu zwycięzca otrzyma 50  EUR 

§5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie projektu http://www.fks4v.ue.katowice.pl
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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